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Предварителна програма 

 

 

„Български Газов Център” ЕАД с подкрепата на Българска асоциация 
„Природен газ”  организира  

 

Кръгла маса на тема: 

ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА ГАЗОВИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ 

(СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ, МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ) 

  

Дата:    13 юли 2017 г.  

Място на провеждане:                     Самоков, ул. „Преспа” 18,                                                 
зала Пирамида,  „Самел 90”  АД 

Откриване:                                         10.00 часа 

Модератор:                                         Григор Филков, управител „Газтехника”  
ЕООД    

  
Цели на семинара:                             Запознаване с нови сертифицирани 

материали за работа с природен газ и 
подходящи технологии за използването им; 
 
Представяне на последна актуализация на 
„Технически правила за проектиране на 
газови инсталации”; 
 
Обсъждане на проблеми и представяне на 
решения към утвърдените норми за 
проектиране в Република България. 
 
Оценка и валидиране на познания по: газова 
динамика, нормативни изисквания за 
проектиране на газови съоръжения и 
инфраструктура за природен газ. 
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

Начален 
час 

Тема 
 

Лектор 

10.00 ч. 
 
 
10.15 ч. 
-11.30 ч. 
 

ОТКРИВАНЕ 
Председател на Българска асоциация „Природен 

газ” 
 
Панел 1     
Проектантите - аристократи на инженерното 
съсловие 
1.1. Изисквания към обхвата на проекта, задължителни 
и препоръчителни части в съдържанието. 
1.2. Добри практики при проектирането на газови 
съоръжения. Изчислителната записка -  необходимост 
или „бреме” на проектантската документация; 
1.3.  Правила и принципи при оразмеряване на газови 
съоръжения и газопроводи, парадокси и неприемливи 
практики; 
1.4 Представяне на актуализирано издание «Технически 
правила за проектиране на газови инсталации». 

 
Г-н  С. Дончев 
 
 
 
 
 
Инж.  Г. Филков 
 
 
 
Доц. М. Бояджиев, 
изп. директор на 
„БГЦ” ЕАД 
 

 
11.30 ч. 
-12.00 ч. 

 
Дискусия 
 

 

 
12.00 ч. 
-13.00 ч. 

 
Работен обяд 
 

 

 
13.00 ч. 
-16.00 ч. 
 

 
Панел 2   
Проблеми, решения и резултати при  проектирането 
на газови инсталации 
2.1. Съвременни материали и технологии при 
проектиране на газова инфраструктура. Приемаме ли и 
спазваме ли препоръките на БДС EN 1775? 
2.2. Представяне и обсъждане на казуси при 
проектиране и изграждане на газови инсталации; 
2.3. Обсъждане на Предложения за  изменения в 
Нормативната уредба за проектиране на газова 
инфраструктура. 
 
 

 
Мая Йорданова, 
„Ейч Ти Ай 
България” ЕООД 
 
М. Бояджиев, изп. 
директор на „БГЦ” 
ЕАД 
 
Г. Филков, 
управител 
„Газтехника” ЕООД   
 
А. Кожухаров, 
„Ситигаз България” 
ЕАД 

 
16.00 ч. 
-17.00 ч. 

 
Заключителни бележки и предложения 

 

 

 
19.00 ч. 

 
Коктейл за участниците 

 
 
 

 


